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PLENÁRIO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTO ANTÔNIO 1 

Ata da 45ª Reunião Ordinária, realizada em 17 de agosto de 2016. 2 

 3 

Em 17 de agosto de 2016, reuniu-se o Plenário do Comitê da Bacia Hidrográfica do 4 

Rio Santo Antônio, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Itabira– MG. 5 

Compareceram os seguintes conselheiros titulares e suplentes: Rosimélia Pimenta, 6 

Dartson Fonseca, Dulce Dias, Sebastião Carvalho, Tiago Alves, Rossana 7 

Soares, Rone Silva, Ivan Neto, Rander Tostes, Thiago Carvalho (Representado 8 

por Gabriela Queiroz); salvo as justificativas de Franciane Assis, Daniel Árabe 9 

e Waner Arruda- Representantes do segmento Usuários; Renata Guerra, 10 

Tereza Silveira, Felipe Pedro, Maria da Conceição Andrade, Patrícia Thomaz, 11 

Vicente Garcia, Terezinha Bretas e Edivaldo Lima; salvo a justificativa de 12 

Lucas Miyahara- Representantes do segmento Sociedade Civil; Grazielle 13 

Ribeiro, Rita Quintão, Nivaldo Santos, Rômulo Souza, Sandro Lage, Gisleno 14 

Castro e Genízio Reis; salvo a justificativa de Ruderson Carvalho- 15 

Representantes do segmento Poder Público Municip3al; Fábio Pinheiro, 16 

Stefani Matos, Irene Arantes e Alex Oliveira; salvo as justificativas de Júlio 17 

Gomes e Nissan Félix - Representantes do segmento Poder Público Estadual. 18 

(Clarissa Dantas assinou no lugar do conselheiro Michael Assunção- Poder Público 19 

Estadual/ IGAM, porém não apresentou nenhum documento de autorização para tal, 20 

sendo assim, a presença do conselheiro não foi válida). Assuntos em Pauta: 1) 21 

EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO. 2) ABERTURA PELO 22 

PRESIDENTE DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTO 23 

ANTÔNIO, Sr. FELIPE BENÍCIO PEDRO. O Presidente Sr. Felipe Pedro abriu a 24 

45ª Reunião Ordinária do Plenário do CBH Santo Antônio e o secretário adjunto Sr. 25 

Tiago Alves, fez a leitura do expediente e das deliberações do dia. Antecipando as 26 

discussões dos assuntos gerais, Juliana Vilela (IBIO-AGB Doce) informou que a 27 

diretoria do CBH-Doce tem trabalhado para acompanhar mais de perto a prestação 28 

de contas dos comitês, principalmente no que diz respeito ao programa de 29 

fortalecimento dos Comitês. Os Comitês iniciam o ano com uma verba de R$ 30 

100.000,00 para desenvolver todas as suas atividades. Observaram que a maior 31 

parte dos recursos são gastos até metade do ano, e na outra metade os gastos 32 

precisam ser restritos. Sendo assim, a diretoria se reuniu e solicitou que o IBIO-AGB 33 

Doce fizesse um acompanhamento mensal destas despesas, para 34 

encaminhamentos aos diretores dos Comitês, para que estes avaliassem os gastos 35 

e se organizassem durante o ano. A prestação de contas será disponibilizada a 36 

todos os conselheiros. 3) DELIBERAÇÕES. a) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 37 

ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CBH SANTO ANTÔNIO. A ata da 44ª reunião 38 

ordinária foi encaminhada antecipadamente, via e-mail, a todos os conselheiros e 39 

apresentada à plenária. O documento foi aprovado pelos conselheiros presentes, 40 

sem nenhuma ressalva. b) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 41 

NORMATIVA 23- DN 23. O documento em questão foi encaminhado 42 
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antecipadamente a todos os conselheiros, via e-mail. O secretário adjunto, Tiago 43 

Alves, fez a leitura do mesmo. Sobre o art. 2º, §1º – “A Diretoria do CBH - Santo 44 

Antônio representará o Comitê nos eventos previstos no Plano de Trabalho e/ou de 45 

interesse do CBH – Santo Antônio, indicando 01 (um) representante.” Tereza 46 

Silveira (ADDAF) questionou se somente o presidente do Comitê participará nestes 47 

eventos. Felipe Pedro informou que em eventos que não estão no plano de 48 

trabalho, poderão participar outros membros da diretoria ou conselheiros. Justificou 49 

a criação da DN, exemplificando com um convite recebido para participar de um 50 

evento de Comitês na Bahia, os conselheiros foram consultados, aprovando a ida do 51 

presidente, mas mediante custeio de despesas pelos organizadores do evento, e 52 

não pelo Comitê. Caso haja mais de uma vaga para a participação em eventos o 53 

Comitê custeará as despesas para todos os participantes. Esta Deliberação vale 54 

para a utilização dos recursos em geral. Os eventos que estão no plano de trabalho 55 

estão liberados para participação, os que não tiverem, se for de interesse, poderá ter 56 

participação. A deliberação foi aprovada da forma que foi apresentada. 4) 57 

APRESENTAÇÕES. a) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CBH SANTO ANTÔNIO 58 

REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016. Item já discutido anteriormente. b) 59 

RESULTADOS DO XVIII ENCOB. Felipe Pedro relatou que este encontro, realizado 60 

em Salvador/BA, entre os dias 03 e 08 de julho de 2016, foi atípico levando em 61 

consideração o período eleitoral e o lançamento do Fórum Mundial das Águas, que 62 

será no próximo ano. Neste evento houve o maior número de encaminhamentos e 63 

ideias para serem aproveitadas em outros comitês. Parabenizou os conselheiros 64 

Stefani Matos e Dartison Fonseca pela ótima participação nas palestras e 65 

discussões. Foi um grande evento, comparado aos demais. Por falta de alguns 66 

ajustes financeiros, quase não houve encontro, mas tudo deu certo. Parabenizou 67 

também a Prefácio Comunicação pela cobertura fantástica da jornalista Fabiana 68 

Conrado. Informou também que já foram publicadas diversas fotos e o boletim 69 

especial do encontro. Convidou todos os conselheiros a abrirem a página do Comitê 70 

(www.cbhsantoantonio.org.br) para prestigiarem as publicações do encontro. O 71 

próximo ENCOB será em 2017, em Brasília. Maria da Conceição Andrade 72 

(Cáritas) relatou que durante sua participação no XVII ENCOB, em Caldas 73 

Novas/GO observou que havia esgoto a céu aberto, sendo assim, questionou o que 74 

fica do encontro para estas cidades que o sediam. Felipe Pedro informou que 75 

nestes encontros são criadas várias Moções, neste evento foi feita uma moção de 76 

repúdio ao esgoto a céu aberto e entregue ao governador do estado. Foi feita 77 

também uma moção de repúdio ao governo da Bahia em relação a uma barragem 78 

de Teixeira de Freitas que está prestes a romper e em resposta o governo informou 79 

que tomará as devidas providências. Os conselheiros Dartson e Stefani 80 

apresentaram os resultados do encontro durante os assuntos gerais. 5) INFORMES 81 

E ASSUNTOS GERAIS. a) PROCESSO ELEITORAL- IGAM/ IBIO. Clarissa 82 

Bastos (GECBH- IGAM) repassou os informes para o processo eleitoral do mandato 83 

2017-2021. Neste processo a plenária é renovada, onde pode-se reavaliar o quórum 84 

e as entidades participantes. A comissão eleitoral e a data da eleição precisam ser 85 
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referendadas até dia 23 de setembro. Posteriormente haverá a publicação do edital, 86 

as entidades irão se inscrever, a comissão fará a análise, depois serão divulgados 87 

os habilitados e não habilitados. A segunda fase consiste na reunião dos segmentos 88 

para o processo de votação e divulgação do resultado da eleição. Na terceira fase 89 

as entidades indicam seus representantes e posteriormente a publicação do ato 90 

governamental informando sobre os novos conselheiros e diretores. A constituição 91 

da comissão eleitoral terá como coordenador o Instituto Mineiro de Gestão das 92 

Águas (IGAM) e de uma comissão eleitoral eleita/sugerida pela plenária do comitê. 93 

Tereza Silveira sugeriu que a comissão eleitoral fosse indicada nesta reunião, visto 94 

que não haveria outra antes do prazo estabelecido. Clarissa Bastos leu as 95 

competências da comissão e ressaltou que estes podem pleitear vaga na diretoria. 96 

Os segmentos se reuniram e definiram os seguintes membros para compor a 97 

comissão: Sociedade Civil- Felipe Benício Pedro (Sindicato Metabase); Usuários: 98 

Rossana C. Vasconcelos Soares (Anglo American); Poder Público Estadual- Fábio 99 

Dias Pinheiro (SEAPA); Poder Público Municipal- Nivaldo Ferreira dos Santos (Pref. 100 

Municipal de Itabira). b) CONTRATO DE GESTÃO E ENTIDADE EQUIPARADA- 101 

IGAM/ IBIO. Felipe Pedro informou que o estado de minas não tem prática de 102 

contrato de gestão, somente convênios. Quando a entidade delegatória foi eleita, foi 103 

assinodo um contrato de quatro anos, podendo ser renovado por mais um, porém, 104 

neste ano, além do fim do contrato, houve atraso na prestação de contas. Desde o 105 

início de 2016 que estão acompanhando esta situação. O impasse foi quando 106 

souberam que tinham que fazer um edital para contratar uma nova empresa, a 107 

segunda saída para isso foi dada pela Agência Nacional de Águas, para que os 108 

Comitês indicassem o IBIO-AGB Doce para dar continuidade aos trabalhos. Haverá 109 

uma reunião com a Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL) de todos dos 110 

Comitês da porção mineira do CBH-Doce, onde será discutida a atual situação do 111 

contrato e possivelmente elaborar um documento recomendando a continuidade dos 112 

trabalhos da agência nestes comitês. Explicou que caso seja contratada uma nova 113 

empresa, tudo que foi feita até hoje vai por água abaixo, pois até que a nova 114 

empresa assuma os compromissos, teremos um prazo muito longo. Após a 115 

elaboração do documento, este Comitê se reunirá um uma reunião extraordinária 116 

para discutir sobre o assunto. c) V ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO. Juliana Vilela 117 

informou que desde 2012, reúnem-se, anualmente, todos os comitês que integram a 118 

bacia do Rio Doce. A cada ano o encontro é realizado em uma bacia diferente, neste 119 

o encontro será realizado no município de Caratinga, entre os dias 24 e 26 de 120 

outubro, com parceria com a UNEC, que elabora os PMSBs do Comitê. Alguns dos 121 

itens a serem discutidos durante o encontro será Saneamento e discussões sobre a 122 

tragédia de Mariana. ASSUNTOS GERAIS (ITENS INCLUSOS NA REUNIÃO) a) 123 

NEUTRALIZAÇÃO DAS EMISSÕES DE CARBONO DAS REUNIÕES DO COMITÊ. 124 

Felipe Pedro informou que este programa será uma novidade no Encontro de 125 

Integração. Para efeito desta neutralização leva-se em conta todos os gastos de 126 

uma reunião, por exemplo, luz, som, água, entre outros itens. Ao fim do encontro, 127 

calcula-se o carbono utilizado e transforma-o a um número equivalente de árvores. 128 
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Este programa será adaptado a este Comitê também. b) UNIFICAÇÃO DOS 129 

PROGRAMAS PARA SEREM IMPLEMENTADOS NA BACIA: POGRAMA DE 130 

CONTROLE DE ATIVIDADES GERADORAS DE SEDIMENTOS (P12); 131 

EXPANSÃO DO SANEAMENTO RURAL (P42); e RECOMPOSIÇÃODE ÁREAS 132 

DE PRESERVAÇÃO PERMANTENTES E NASCENTES (P52)). Cynthia Andrade 133 

(IBIO) apresentou o histórico do P52, que já está em andamento neste comitê desde 134 

o início de 2015. Lembrou que em breve será lançado o edital para dar continuidade 135 

neste programa. Em consequência dos problemas com o contrato de gestão, não 136 

podiam dar continuidades nos projetos e muito menos iniciar novos. Em abril deste 137 

ano foi renovado o contrato de gestão, porém não podia ser utilizado o recurso 138 

previsto no Plano de Aplicação Plurianual (PAP) 2016-2020, somente no PAP 2012-139 

2015, e neste PAP antigo não tem o P12 e nem o P42, o que levou a dar 140 

continuidade ao P52 isoladamente. Alguns Comitês pertencentes à bacia do Doce 141 

estão executando os três programas de forma integrada. Explicou em que consiste 142 

cada um dos programas e as etapas da unificação deles, bem como os critérios de 143 

seleção dos municípios para aderirem ao programa. Explicando: o P52 continuará 144 

em andamento e será lançado um edital para os 3 programas juntos. Foi colocado 145 

em votação: o projeto da maneira em que estava: 24 votos a favor; Dobrar o peso 146 

dos critérios ambientais do edital: 2 votos contrários; Inserir a presença de CODEMA 147 

no Município como critério classificatório: unânime. Aprovada a proposta com 148 

ressalvas. b) APRESENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO- TCE. 149 

Marcelo Trivellato (TCE) disse que o tribunal está tomando conta das questões dos 150 

recursos hídricos do estado. O objetivo principal desta visita é tomar conhecimento 151 

nestas questões. Joelma Macedo (TCE) lembrou que levaram um questionário para 152 

que os membros possam responder e o TCE tenha conhecimento do ponto de vista 153 

dos participantes. Apresentaram um vídeo sobre a diferença entre auditoria 154 

operacional para a auditoria de conformidade. c) RESULTADOS DO XVIII ENCOB. 155 

Dartson Fonseca (SAAE- Itabira) apresentou aos membros um relato de sua 156 

participação no Encontro, expondo itens que classificou como relevantes. Um dos 157 

itens discutidos foi sobre o volume da vasão dos recursos hídricos para uso 158 

insignificante, a soma destes acaba pesando muito. Ressaltou sobre as discussões 159 

feitas nas oficinas “Governança das águas” e “Estado da arte da gestão de recursos 160 

Hídricos no Brasil”. Dos 232 Comitês no Brasil, somente 22% possuem a cobrança, 161 

o que dificulta a gestão dos recursos. Nas discussões sobre saneamento básico, 162 

houve um destaque na quantidade de pessoas que não possuem banheiro, na falta 163 

de foco e disponibilização de recursos. Ressaltou sobre o Programa Nacional de 164 

Fortalecimento aos Comitês, da Agência Nacional das Águas- ANA. Uma grande 165 

preocupação dos usuários, destacada no encontro, foi a questão do estado 166 

conceder outorgas sem ter uma base de dados adequada. Sobre as suas 167 

observações, questionou sobre o protagonismo do Comitê em relação à tragédia em 168 

Mariana e sobre o tempo de duração do encontro. Sugeriu a criação de um Comitê 169 

mirim. Felipe Pedro ressaltou que a percepção geral dentro do ENCOB  foi que não 170 

houve participação efetiva dos Comitês no inicio da ação, pós tragédia. Patrícia 171 
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Thomaz (FONASC) relembrou sobre uma moção, aprovada em plenária, de 172 

solidariedade e de repúdio e questionou se estes documentos foram adiante. Felipe 173 

Pedro informou que as moções foram encaminhadas, porém só houve respostas da 174 

Prefeitura de Mariana e do CBH Doce. Clarissa Dantas (IGAM) ressaltou a 175 

necessidade do empoderamento do Comitê, intensificando a participação, os 176 

encaminhamentos e na continuidade deles, dar sequência das Câmaras técnicas, o 177 

que ajudaria na continuidade das tomas de decisões que deixaria o Comitê mais 178 

robusto. Stefani Matos (SEDE) relatou brevemente sua participação no encontro. 179 

Apresentou tópicos de várias palestras, que não são específicos para o Comitê, mas 180 

que podem ser aproveitadas em discussões dentro do Comitê. Ressaltou sobre 181 

alguns desafios a serem enfrentados pelo Comitê como ampliar as discussões para 182 

aperfeiçoamento da cobrança (critérios, valores); necessidade de elaboração de 183 

planos que sejam possíveis de executar, participação mais efetiva em todas as 184 

esferas e como incentivar os usuários na regulamentação do uso da água. Clarissa 185 

Dantas aproveitou para informar que foi aprovada, no dia 24 de junho deste ano, a 186 

Deliberação Normativa 52, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos sobre 187 

“Diretrizes, princípios e fundamentos para elaboração de Regimentos Internos dos 188 

Comitês”. Os Comitês têm 180 dias para adequação do Regimento Interno (até 27 189 

de dezembro). Tiago Alves solicitou que o documento seja avaliado pela Câmara 190 

Técnica Institucional e Legal (CTIL) deste Comitê e apresentado à plenária para 191 

apreciação, em até 60 dias. Felipe Pedro agradeceu publicamente pelos mais de 10 192 

anos de que o conselheiro Edson Valgas esteve presente no Comitê, que nesta 193 

Plenária se despediu do conselho. 6) ENCERRAMENTO. Não havendo outros 194 

assuntos a serem tratados, o presidente Felipe Pedro declarou encerrada a sessão, 195 

da qual foi lavrada esta ata.  196 

 
APROVAÇÃO DA ATA 
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